
 
 

ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่ 2/ 2562 

วันที่  3  พฤษภาคม   2562 
เวลา  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
........................................................... ................................................. 

 
    ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายโสภณ  ดีแป้น ประธานสภาฯ โสภณ  ดีแป้น   
2 นายนิวัตน์  ชัยด ี รองประธานสภาฯ นิวัตน์   ชัยด ี  
3 นายส าอาง   ตุมา สมาชิก อบต. ม.1 ส าอาง    ตุมา  
4 นายชู   สียางนอก สมาชิก อบต. ม.2 ชู  สียางนอก   
5 นายบัวเรียน  สุภาษิต สมาชิก อบต. ม.2  บัวเรียน  สุภาษิต   
6 นายพรมมา  เพียรทะนี สมาชิก อบต. ม.3 พรมมา   เพียรทะนี  
7 นายวิโรจน์  ขาวพา สมาชิก อบต. ม.4 วิโรจน์  ขาวพา  
8 นายสุรัตน์   บุส าโรง สมาชิก อบต. ม.5 สุรัตน์ บุส าโรง    
9 นางค าจันทร์  แสนสุข สมาชิก อบต. ม.6 ค าจันทร์   แสนสุข  

10 นายจิรวัฒน์  ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.7 จิรวัฒน์  ข่าขันมาลี  
11 นายอดุลย์   ศรีษะนาราช สมาชิก อบต. ม.8 อดลุย์  ศรีษะนาราช   
12 นายอุดม   ข่าขันมาลี สมาชิก อบต. ม.8 อุดม   ข่าขันมาลี          
13 นายบรรจง  ศรียางนอก สมาชิก อบต. ม.9 บรรจง  ศรียางนอก   
14 นายลิ้นจี่     บรรเทา สมาชิก อบต. ม.9 ลิ้นจี่  บรรเทา  
15 นายชัยเดช  สาระภ ี สมาชิก อบต. ม.10 ชัยเดช  สาระภ ี  
16 นายมีชัย   สิทธิดา สมาชิก อบต. ม.10 มีชัย  สิทธิดา             
17 นายประสาท   นันติ้ว สมาชิก อบต. ม.11 ประสาท  นันติ้ว   
18 นายประยงค์  สุขประเสริฐ สมาชิก อบต. ม.12 ประยงค์  สุขประเสริฐ  
19 นางวิภา   ค าอินทร์ สมาชิกสภาฯ ม.12 วิภา     ค าอินทร์  
20 นายพิชิต  ภูมิทัศน์ สมาชิก อบต. ม.13 พิชิต  ภูมิทศัน์  
21 นายชาย  ศรีวิชา สมาชิก อบต. ม.13 ชาย   ศรีวิชา  
22 นายปุ่น    มะธิปิไข สมาชิก อบต. ม.14 - ลา 
23 นายสมบัติ   ชัยดี สมาชิก อบต. ม.14 สมบัติ     ชัยด ี  
24  นายเกษม ศรีล าดวน เลขานุการสภาฯ เกษม  ศรีล าดวน   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ร.ต.ต.วัฒนชัย ประไกรวัน นายก อบต. วัฒนชัย ประไกรวัน  
2 นายสุดใจ  ไทยน้อย รองนายก อบต. สุดใจ  ไทยน้อย  
3 นายปาน  วิสัย รองนายก อบต. ปาน  วิสัย  
4 นายสมยศ  อูปแก้ว เลขาฯนายก อบต. สมยศ  อูปแก้ว  
5 นางสุภาพร  อิสระกูล รองปลัด อบต. สุภาพร  อิสระกูล  
6 นายพฤษภพ  เกิดศักดิ์ ผอ.กองช่าง พฤษภพ  เกิดศักดิ์  
7 นายไพฑูรย์  ศรีลาดหา หน.ส านักปลัด ไพฑูรย์ ศรีลาดหา  
8 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ ผู้อ านวยการกองคลัง อรอนงค์  ศิริโชต ิ  
9 พ.จ.ต.ยงกิจ พุทธศานติ์บณัฑิต นักวิเคราะหฯ์ ยงกิจ  พุทธศานติ์บัณฑิต  

10 น.ส.สิรินันท์  นันตื้อ จพง.ธุรการ สิรินันท์  นันตื้อ  
 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาประชุมแล้ว  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้เชิญสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้าประจ าที่ประชุม  และประธานที่ประชุม ได้น าจุด เทียน ธูป 
บูชาพระรัตนตรัย 

 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
-วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากท่านป่วยคือ นายปุ่น มะธิปิ
ไข  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (บันทึกรายงานการประชุมสภา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2562  เมื่อวันที่  29  เมษายน   2562)  
 ประธานสภาฯ -  ต่อไปจะเป็นการรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ซึ่งทางสภาฯได้จัดส่งส าเนา 
 บันทึกรายงานการประชุมให้ทุกท่านทราบแล้ว ก่อนจะให้สมาชิกเราได้รับรองรายงานนี้ 
 ผมขอให้เลขานุการสภาฯได้สรุปสาระส าคัญของรายงานการประชุม 
เลขานุการสภาฯ - ผมขอสรุปสาระส าคัญของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

29  เมษายน  2562  ให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้งก่อนจะขอมติที่ประชุมครับ ครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระท่ี 2 สภาฯของเรารับรองการประชุมของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 
ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 
เสียง  งดออกเสียง 2  ลา 1 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  สรุปผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 26 เมษายน  2562.) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนั้น 
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 สรุปผลการด าเนินงานของผู้บริหารครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 26 
เมษายน  2562.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 58/5 วรรคห้า ก าหนดให้
ผู้บริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งนั้น ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอรายงานการ
ปฏิบัติงานดังนี้ (ตามเอกสารแนบท้าย) นายปุ่น มะธิปิไข สมาชิกฯ หมู่ที่ 14 ได้สอบถาม
เรื่อง เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์  

 ฝ่ายบริหารได้เรียนชี้แจง ส าหรับเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ งบประมาณที่แจ้งมา 120,000 บาท นั้น ตามจริงจะมีเงินอุดหนุน
งานกีฬาต้านภัยยาเสพติดรวมอยู่ด้วย แต่ในเมื่องานกีฬาเรายังไม่ได้จัด จึงต้องอุดหนุนงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางสงกรานต์ คือยอด 112,000 บาท ได้ แต่เงินอีก 8,000 บาท ยังคง
อยู่   นายพิชิต ภูมิทัศน์ สมาชิกฯ หมู่ที่ 13 ได้สอบถามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ทางผู้รับเหมาได้ด าเนินการอยู่ในช่วงเวลานี้ การที่ผู้รับเหมาได้ด าเนินการเอา
เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ก่อสร้างมาลงในพ้ืนที่ท าให้ประชาชนเดินทางล าบากที่ทาง
ผู้รับเหมาได้น าท่อปูนซีเมนต์มาวางไว้กรีดขวางทางการจราจร ท าให้ประชาชนสัญจรไปมา
ล าบาก แล้วจะด าเนินการให้เสร็จตอนไหน กองช่างได้ชี้แจงคือ การที่ผู้รับเหมาได้น า
เครื่องจักรมา แล้วท าให้กรีดขวางการจราจร  จะเร่งให้ผู้รับเหมาได้แก้ไขและด าเนินการให้
แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด  ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  การเพ่ิมเติม (ปรับปรุง) โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2/2561 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 22 (3) เมื่อผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนพิจารณาอนุมัติและลงนาม
ประกาศใช้ เพ่ือประกอบการจัดท าข้อบัญญัติปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนด
ไว้ให้สามารถเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยผ่านกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผนจึงได้ท าหนังสือสอบถาม 

 

 โครงการที่มีอยู่ในแผนของปี 2563 ทั้ง 14 หมู่บ้าน มีข้อมูลแจ้งยืนยันมาแล้วบางส่วน 
ขออนุญาตน าเสนอดังนี้ครับ 

 หมู่ที่ 1  ขอเปลี่ยนแปลง จากโครงการขยายเขตไฟฟ้า เป็นขุดร่องระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
 หมู่ที่ 2  ยืนยันโครงการเดิม ปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
 หมูที่ 3  ยืนยันโครงการเดิม โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
 หมู่ที่ 4  เพิ่มเติมโครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 
 หมู่ที่ 5  รอการยืนยันโครงการเดิมเป็นก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 
 หมู่ที่ 6  โครงการเดิมขยายถนน คสล. ทางไปวัดสีสะปาวัน ยังรอหนังสือยืนยัน 
 หมู่ที่ 7  โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหนองเรือ – หนองสิม ยังรอหนังสือยืนยัน 
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 หมู่ที่ 8  ยืนยันโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
 หมู่ที่ 9  ยืนยันโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค ์
 หมู่ที่ 10 จากโครงเดิมขุดลอก เปลี่ยนเป็นถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 ยืนยืนโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร 
 หมู่ที่ 12 เปลี่ยนแปลงจากโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเป็น 
            -ร่องระบายน้ า ซอย 91 
            - ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมทางถนนมิตรภาพ 
            - ซ่อมแซมถนน คสล. เส้นศาลาประชาคม 
 หมู่ที่ 13  ยืนยันโครงการเดิมก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตร 
 หมู่ที่ 14  โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ยังรอหนังสือยืนยัน 
  โครงการที่ได้ยืนยัน หรือยังไม่ได้ยืนยัน ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทางองค์การ   

บริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ประชุมเตรียมความพร้อมของประชาคมระดับต าบล
ในช่วงเช้า ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือมายืนยันโครงการในปี พ.ศ. 
2563 หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการทบทวนแผน ก่อนที่จะมาประชุมยืนยันโครงการนั้น 
ทางหมู่บ้านต้องเปดิเวทีประชาคมเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมก่อน  

  ผู้อ านวยการกองช่างขอชี้แจงในบางโครงการที่ได้ก่อสร้างในปี 2562 หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นเพราะโครงการที่ท่านได้เสนอมายังไม่พร้อมที่จะด าเนินการเช่น 
หมู่ที่ 6 โครงการของปี 2562 ได้ด าเนินการแล้ว หรือหมู่ที่ 9 มีแผนในปี 2563 โครงการ
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะทางท่านไม่มีที่
สาธารณะ ที่จะด าเนินโครงการ จะมาอุทิศที่ดินโดยวาจาไม่ได้ครับ ต้องมีการวัดที่ดิน หรือมี
หนังสือเซ็นยินยอมจากเจ้าของที่ดินก่อน  ส าหรับระเบียบวาระนี้เป็นการยืนยันแผน เราจะ
มีการประชาคมระดับต าบลใน  วันที่ 3  พฤษภาคม 2562 เพ่ือเปลี่ยนแปลงแผน แต่ทาง
หมู่บ้านจะต้องประชาคมมาก่อน ก่อนที่จะ  มาประชาคมระดับต าบล เพ่ือที่จะน าเข้าการ
ประชุมสภาเพ่ือขอยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะท าข้อบัญญัติขึ้นมา นางวิภา  ค า
อินทร์  สมาชิกฯ หมู่ที่ 12 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการปี 2563  กรณีก่อสร้างถนน คสล.นั้น 
ขอเป็นถนนลาดยาง จะท าได้หรือไม่และขอทราบงบประมาณที่จะด าเนินการ ทางฝ่าย
บริหารได้ชี้แจง สถานะการเงินการคลังของเรา บางโครงการได้ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้ว
บางส่วน ขอยืนยันตัวเลขตามงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดิม  ระเบียบวาระที่  5          
เรื่อง อ่ืน ๆ 1.ตรวจสอบโครงการพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายสมบัติ 
ชัยดี สมาชิกฯ หมู่ที่ 14 สอบถามเรื่องการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตรเส้นระหว่างบ้าน
หนองสิม – บ้านวังขอนพาด ว่าจะด าเนินการก่อสร้างได้ตอนไหน ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงคือ 
เรื่องการก่อสร้างถนนดินเพ่ือการเกษตรนั้น เส้นจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนอง
แก ไป บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 นั้น กองช่างได้ไปส ารวจแล้วปรากฏว่า ผู้ที่จะเซ็นยินยอม
ให้ที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนนนั้น ไม่สามารถอุทิศให้ด้วยวาจาได้ และเจ้าของที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว
เหลือแต่ลูกหลาน ซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ เพราะการก่อสร้างถนนนั้น จะต้องเป็นที่สาธารณะ  
ส าหรับโครงการงบประมาณของปี 2562 ขอค ายืนยัน ดังนี้ 

                              หมู่ที่ 1  มี 3 โครงการ  ยืนยันเหมือนเดิม  
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   หมู่ที่ 2 งบประมาณ  370,000 บาท มี 3 โครงการ คือ 1. ขยายถนน คสล. 206,000 
บาท 2. ขุดบ่อบาดาล 102,000 บาท และ ซ่อมแซมถนนดินเพ่ือการเกษตร 62,000 
บาท รวมเป็น 370,000 บาท ยังไม่ยืนยัน ขอคุยกับผู้น า หรือผู้ใหญ่บ้านก่อน  

  หมู่ที่ 3 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ยืนยันเหมือนเดิม 
  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 370,000 บาท ก่อสร้างประปาหอถังสูง  ขอเปลี่ยนแปลง จาก

ประปาหอถังสูงเป็น ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก จะต้องน ารายละเอียดข้อสู่การประชุมสภาฯ 
 หมู่ที่ 5 อุดหนุนไฟฟ้า  ยืนยันเหมือนเดิม 
 หมู่ที่ 6 ขยายถนน คสล.ข้างนอกหมู่บ้านมาวัดสีสะปาวัน งบประมาณ 340,000 บาท 
  ยืนยันเหมือนเดิม 
  หมู่ที่ 7 ก่อสร้างถนน คสล. ยังยืนยันเหมือนเดิม 
  หมู่ที่ 8 ขยายไหล่ทาง ยังยืนยันเหมือนเดิม 
  หมูที่ 9 ขยายถนน คสล. งบประมาณ 370,000 บาท ยืนยันเหมือนเดิม 
  หมู่ที่ 10 ก่อสร้างถนน คสล. งบประมาณ 340,000 บาท ยืนยันโครงการเดิม 
  หมู่ที่ 11 อุดหนุนไฟฟ้า ยืนยันโครงการเดิม 
  หมู่ที่  12 มี 3 โครงการ ยืนยันโครงการเดิม 
  หมู่ที่ 13 ยืนยันโครงการเดิม 
  หมู่ที่ 14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ยืนยันโครงการเดิม 
   ส่วนหมู่บ้านไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะให้ทางกองช่างได้ด าเนินการประมาณการ   
 2. การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ รุ่นที่ 2 
 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก ได้ด าเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุมาแล้วรุ่นที่ 

1 ได้จบหลักสูตรไปแล้ว ส่วนรุ่นที่ 2 เราจะหารือกันในวันประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 3  พฤษภาคม 2562  ไดย้ืนยันโครงการเรียบร้อยแล้ว และจะได้
น าเข้าประชุมสภาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น ผมจะขอแจ้งเป็นทางการไว้เลยโดย
ไม่มีหนังสือเชิญประชุมครับว่าทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก จะประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

ประธานสภา -ครับ ทุกท่านได้อ่านและได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว มีท่านใดเห็นแย้งหรือมี
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2562 หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ทุกท่านได้ยกมือรับรองรายงานการ
ประชุมด้วยครับ 

ทีป่ระชุม -ไม่มี/มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 เสียง ลา 1 งดออกเสียง 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การโอนและเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายปี 2562 หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2543 ข้อ 17 ข้อ 19   

ปลัด อบต. จากการตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว มีหลายหมู่บ้านที่จะขอเปลี่ยนแปลง หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจด 
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 หนองแก จึงต้องน าเข้าที่ประชุมในครั้งนี้ เ พ่ือให้สภาฯพิจารณาเห็นชอบ  มีโครงการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

1. หมู่ที่ 1 บ้านโจดหนองแก จากโครงการท าท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตทับ 
ความยาว 188 เมตร ความกว้าง 2 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ มีบ่อ
พัก 19 บ่อ งบประมาณ 344,000 บาท เนื่องจากมีความกว้างมากเกินไปท าให้ติด
หลักเขตของชาวบ้าน จึงไม่อยากให้เกิดข้อพิพาท   เปลี่ยนเป็น โครงการท าท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก เทคอนกรีตทับ ความยาว 188 เมตร ความกว้าง 1.50 เมตร หนา 
0.10 เมตร ตามสภาพพ้ืนที่ มีบ่อพัก 19 บ่อ งบประมาณ 339,000 บาท    

2. หมู่ที่  2  บ้านวังขอนพาด จากโครงการเจาะบ่อบาดาล งบประมาณ 102,000 บาท 
เนื่องจากในหมู่บ้านยังมีน้ าเพียงพอจึงขอ เปลี่ยนแปลง โครงการเป็น ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 40 เมตร กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ตามสภาพ
พ้ืนที่ ไม่มีไหล่ทาง ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด งบประมาณ 102,000 บาท 

3. หมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า จากโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ เนื่องจากไม่มี
พ้ืนที่ด าเนินการ จึงขอ เปลี่ยนแปลง เป็น วางท่อระบายน้ าข้างทางพร้อมบ่อพัก 20 
บ่อ เทคอนกรีตทับ ความยาวเฉลี่ย 240 เมตร กว้างเฉลี่ย  1  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร งบประมาณ 366,000 บาท  

4. หมู่ที่ 14  บ้านหนองแกค า  หมู่ที่ 14 ได้ขอโอนเปลี่ยนโครงการคือ 
โครงการเดิม     ซ่อมแซมถนนดินลงลูกรัง          งบประมาณ    370,000.- บาท 
เปลี่ยนเป็นโครงการ   ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก    งบประมาณ    370,000.- บาท 

นายสมบัติ ชัยดี - ผมต้องขออนุญาตสภาฯ เพ่ือขอเปลี่ยนโครงการเพราะว่า ทางสมาชิก อบต. หรือทางฝ่าย
ปกครองและประชาชนในพ้ืนที่ ได้มองเห็นความส าคัญ ความมั่นคงแข็งแรง จากการที่จะ
เป็นถนนดินลูกรังนั้น จะไม่มีความมั่นคง จึงได้ประชาคมเห็นสมควรว่าขอเปลี่ยนเป็นถนนดิน
ลงหินคลุก จึงได้น าเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอความเห็นชอบครับ 

นายพฤษภพ เกิดศักดิ ์ -ครับ ส าหรับของหมู่ที่ 4 บ้านหนองหว้า การประมาณการยังไม่เสร็จสิ้นแต่ได้ลงพ้ืนที่ไปดู
สถานที่จริงแล้วครับคาดว่าจะด าเนินการได้ครับ  

ปลัด อบต. ครับ รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ชี้แจงแล้ว ส่วนหมู่ที่ 14 บ้านหนองแกค า ได้ลงใน
ระเบียบวาระแล้ว แต่ไม่ได้รับค ายืนยันให้เปลี่ยนแปลงจึงขอใช้โครงการเดิมครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

ประธานสภา ครับ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพ่ิมเติมโครงการใดหรือไม่ครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่
มีผมจะขอมติเ พ่ือขอความเห็นชอบทั้งสามโครงการ สมาชิกท่านใดที่ เห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) ทั้ งสาม
โครงการ โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ  20 เสียง  ลา 1  งดออกเสียง 2 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืน ๆ  
นายก อบต. ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้ง จากการที่ผมไปประชุมมา ทางป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอพล ได้แจ้งมาว่าหากท่านใดต้องการถังใส่น้ าเอนกประสงค์ 
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ขอให้แจ้งกับทางป้องกันฯ อ าเภอพลได้ หรือจะแจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนต าบลโจด
หนองแก ผมจะให้ปลัดเป็นคนรับเรื่องไว้ 

ประธานสภา ครับ ขอบคุณท่านผู้บริหารที่แจ้งเรื่องนี้ให้ทางสภาฯได้ทราบ มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ 

นางวิภา ค าอินทร์ ดิฉันอยากจะทราบว่าในการก่อสร้างแต่ละครั้ง ไม้แบบที่ทางผู้รับเหมาได้จัดท าในโครงการซึ่ง
เป็นไม้เนื้ออ่อน หลังจากเสร็จงานแล้วไม่ทราบว่าไม้แบบที่ใช้ในการก่อสร้างใครเป็นผู้จัดเก็บ
หรือรับผิดชอบคะ 

นายพฤษภพ เกิดศักดิ ์ ครับ ส าหรับไม้แบบนี้ ถือเป็นต้นทุนของผู้รับจ้างหรือผู้รับเหมา การท างานแต่ละครั้งทาง
กองช่างได้ค านวณให้เป็นต้นทุนของผู้รับจ้าง ไม้แบบเป็นไม้เนื้ออ่อนใช้ไม้แบบ 1 ชุด ในการ
ท างาน 3 โครงการ หลังจากนั้นผู้รับจ้างต้องเก็บคืนไปเพราะถือว่าเป็นต้นทุนของผู้รับจ้าง 

นางค าจันทร์ แสนสุข ดิฉันอยากจะสอบถามเรื่องโครงการที่จะด าเนินการ ว่าจะเริ่มท างานตอนไหนเพราะว่าใกล้
ฤดูฝนแล้ว กลัวฝนมาจะท าให้การท างานล าบาก ขอเร่งก่อนได้หรือไม่คะ 

นายพฤษภพ เกิดศักดิ ์ ผมจะเร่งผู้รับเหมาให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนครับ 
 ประธานสภา - วันนี้เราได้ประชุมมาพอสมควรแล้ว และขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ของตนเอง

อย่างดีที่สุด  ผมขอปิดการประชุมในวันนี้ครับ 
 

 -ปิดประชุม  เวลา  13.00  น.  
 
 
 
 
  

      (ลงชื่อ)         สิรินันท์  นันตื้อ     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวสิรินันท์  นนัตื้อ) 
                                           เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
  
 

 
 

                                    (ลงชื่อ)      เกษม   ศรีล าดวน   ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นายเกษม  ศรีล าดวน) 
                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 
 

 
 

          (ลงชื่อ)       โสภณ  ดีแป้น        ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายโสภณ  ดีแปน้) 
                               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


